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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos (pavyzdžiui: „ABCD“).
Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu 
kursyvu, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir 
vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru 
bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1093/2010
(COM(2013) 0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0520),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0223/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų 
komiteto bei Konstitucinių reikalų komitetų nuomones (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui (-ei) perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir 
nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) skirtingose valstybėse narėse taikomos 
skirtingos nacionalinės pertvarkymo 
taisyklės ir susijusi administracinė 
praktika, be to, Sąjungos lygmeniu 
nevykdomas vienodas sprendimų priėmimo 
procesas sprendžiant tarpvalstybinių bankų 
pertvarkymo klausimą, tai mažina šį 
pasitikėjimą ir didina rinkos nestabilumą, 
nes neužtikrinamas tikrumas ir galimybė 

(2) skirtingose valstybėse narėse taikomos 
skirtingos nacionalinės pertvarkymo 
taisyklės ir susijusi administracinė 
praktika, be to, Sąjungos lygmeniu 
nevykdomas vienodas sprendimų priėmimo 
procesas sprendžiant tarpvalstybinių bankų 
pertvarkymo klausimą, tai mažina šį 
pasitikėjimą ir didina rinkos nestabilumą, 
nes neužtikrinamas tikrumas ir galimybė 
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numatyti, kokios bus galimos banko 
žlugimo pasekmės. Pertvarkymo 
sprendimai, priimti tik nacionaliniu 
lygmeniu, gali iškreipti konkurenciją ir 
galiausiai pakenkti vidaus rinkai;

numatyti, kokios bus galimos banko 
žlugimo pasekmės. Pertvarkymo 
sprendimai, priimti tik nacionaliniu 
lygmeniu ir taikant nesuderintą teisinę 
sistemą, gali iškreipti konkurenciją ir 
galiausiai pakenkti vidaus rinkai;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) vyriausybių ir bankininkystės 
sektoriaus ryšiai, kurie turi pražūtingų 
pasekmių visos Sąjungos ekonomikai per 
krizę, turėtų būti panaikinti siekiant 
sumažinti dabartinį finansų rinkų 
susiskaidymą. Nors bankų sąjunga bus 
užbaigta tik sukūrus bendrą Europos 
indėlių garantijų sistemą, bendro 
pertvarkymo mechanizmo sukūrimas jau 
yra esminis žingsnis ta kryptimi;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kol pertvarkymo taisyklės, praktika ir 
dalijimosi našta metodai išlieka 
nacionaliniai, o pertvarkymui finansuoti 
reikalingi finansiniai ištekliai renkami ir 
leidžiami nacionaliniu lygmeniu, vidaus 
rinka ir toliau išliks suskaidyta. Be to, 
nacionalinės priežiūros institucijos labai 
suinteresuotos kuo labiau sumažinti galimą 

(5) kol pertvarkymo taisyklės, praktika ir 
dalijimosi našta metodai išlieka 
nacionaliniai, o pertvarkymui finansuoti 
reikalingi finansiniai ištekliai renkami ir 
leidžiami nacionaliniu lygmeniu, vidaus 
rinka ir toliau išliks suskaidyta. Be to, 
nacionalinės priežiūros institucijos labai 
suinteresuotos kuo labiau sumažinti galimą 



PR\1004258LT.doc 7/46 PE519.706v01-00

LT

bankų krizės poveikį savo nacionalinei 
ekonomikai imdamosi vienašalių veiksmų, 
kurie leistų apriboti bankų operacijas, 
pavyzdžiui, apribojant vidinį grupės lėšų 
pervedimą ir skolinimą, arba nustatyti 
didesnius likvidumo ir kapitalo 
reikalavimus jų jurisdikcijose veikiančioms
galimai žlungančių patronuojančiųjų 
įmonių patronuojamosioms įmonėms. Tai 
riboja tarpvalstybinę bankų veiklą, sukuria 
kliūtis naudotis pagrindinėmis laisvėmis ir 
iškraipo konkurenciją vidaus rinkoje;

bankų krizės poveikį savo nacionalinei 
ekonomikai imdamosi vienašalių veiksmų, 
kurie leistų apriboti bankų operacijas, 
pavyzdžiui, apribojant vidinį grupės lėšų 
pervedimą ir skolinimą, arba nustatyti 
didesnius likvidumo ir kapitalo 
reikalavimus jų jurisdikcijose veikiančioms
potencialiai žlungančių patronuojančiųjų
įmonių patronuojamosioms įmonėms.
Nacionaliniai ir ginčytini buveinės 
valstybės narės bei priimančiosios 
valstybės narės klausimai labai sumažina 
tarptautinių pertvarkymo procesų 
veiksmingumą. Tai riboja tarpvalstybinę 
bankų veiklą, sukuria kliūtis naudotis 
pagrindinėmis laisvėmis ir iškraipo 
konkurenciją vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva [...] tam tikru mastu buvo 
suderintos nacionalinių bankų 
pertvarkymo taisyklės ir nustatytas
pertvarkymo institucijų
bendradarbiavimas sprendžiant 
tarpvalstybinių bankų žlugimo klausimus.
Tačiau Direktyva [...] numatytas 
suderinimas nėra visapusiškas, o 
sprendimų priėmimo procesas nėra 
centralizuotas. Direktyva [...] iš esmės 
numatomos kiekvienos valstybės narės 
nacionalinėms institucijoms suteikiamos 
bendros pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, tačiau nacionalinėms 
institucijoms leidžiama savo nuožiūra 
pasirinkti, kaip tas priemones taikyti ir 
kaip naudoti nacionalinių finansavimo 
struktūrų lėšas pertvarkymo procedūroms 

(6) Europos Parlamento ir Tarybos1

direktyva [...] yra svarbus žingsnis 
siekiant suderinti nacionalinių bankų 
pertvarkymo taisykles ir nustatyti
pertvarkymo institucijų bendradarbiavimą
sprendžiant tarpvalstybinių bankų žlugimo 
klausimus. Tačiau Direktyva [...] 
numatytas suderinimas nėra absoliutus, o 
sprendimų priėmimo procesas nėra 
centralizuotas. Direktyva [...] iš esmės 
numatomos kiekvienos valstybės narės 
nacionalinėms institucijoms suteikiamos 
bendros pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, tačiau nacionalinėms 
institucijoms paliekama tam tikra veiksmų 
laisvė, kaip tas priemones taikyti ir kaip 
naudoti nacionalinių finansavimo struktūrų 
lėšas pertvarkymo procedūroms paremti.
Nepaisant to, kad Europos priežiūros 
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paremti. Direktyva [...] nepanaikinama 
galimybė valstybėms narėms priimti
atskirus ir galbūt nesuderinamus 
sprendimus, susijusius su tarpvalstybinių 
grupių pertvarkymu, kurie gali turėti įtakos 
bendroms pertvarkymo sąnaudoms. Be to, 
joje numatomos nacionalinės finansavimo 
struktūros, todėl nepakankamai 
sumažinama bankų priklausomybė nuo 
paramos iš nacionalinių biudžetų ir 
neužkertamas kelias valstybėms narėms 
skirtingai naudoti finansavimo struktūrų 
lėšas;

institucijai (Europos bankininkystės 
institucijai) pavestos tarpininkavimo 
užduotys, Direktyva [...] visiškai
nepanaikinama galimybė valstybėms 
narėms priimti atskirus ir galbūt 
nesuderinamus sprendimus, susijusius su 
tarpvalstybinių grupių pertvarkymu, kurie 
gali turėti įtakos bendroms pertvarkymo 
sąnaudoms. Be to, joje numatomos 
nacionalinės finansavimo struktūros, todėl 
nepakankamai sumažinama bankų 
priklausomybė nuo paramos iš nacionalinių 
biudžetų ir iki galo neužkertamas kelias 
valstybėms narėms skirtingai naudoti 
finansavimo struktūrų lėšas. Reikėtų 
palaipsniui siekti sukurti bendrą Sąjungos 
režimą nemokumo atveju;

____________________
1 Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva, kuria nustatoma kredito įstaigų 
ir investicinių įmonių gaivinimo ir 
pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyvos 77/91/EEB, 
82/891/EB, 2001/24/EB, 2002/47/EB, 
2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB bei 
2011/35/EB ir Reglamentas (ES) 
Nr. 1093/2010. OL C, p. .

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendras bankų pertvarkymo fondas
(toliau – Fondas) yra esminis elementas, be 
kurio bendras pertvarkymo mechanizmas 
neveiktų tinkamai. Skirtingos nacionalinės 
finansavimo sistemos iškreiptų vienodų
bankų pertvarkymo taisyklių taikymą 
vidaus rinkoje. Fondas turėtų padėti 
užtikrinti vienodą administracinę 

(11) Bendras bankų pertvarkymo fondas
(toliau – Fondas) yra esminis elementas, be 
kurio bendras pertvarkymo mechanizmas 
neveiktų tinkamai. Skirtingos nacionalinės 
finansavimo sistemos iškreiptų bendrų
bankų pertvarkymo taisyklių taikymą 
vidaus rinkoje. Jei pertvarkymo 
finansavimas išlieka nacionalinis, ryšiai 
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pertvarkymo finansavimo praktiką ir 
neleisti kurti kliūtis naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis arba neleisti iškraipyti 
konkurenciją vidaus rinkoje dėl skirtingos 
nacionalinės praktikos. Fondą turėtų 
tiesiogiai finansuoti bankai ir jo lėšos 
turėtų būti telkiamos Sąjungos lygmeniu, 
kad pertvarkymo išteklius būtų galima 
objektyviai paskirstyti visose valstybėse 
narėse ir taip didinti finansinį stabilumą ir 
riboti ryšį tarp atskirų valstybių narių 
numatomos fiskalinės būklės ir tose 
valstybėse narėse veikiančių bankų ir 
įmonių finansavimo išlaidų;

tarp vyriausybių ir bankininkystės 
sektoriaus nebūtų nutraukti, o 
investuotojai, nustatydami skolinimosi 
sąlygas, ir toliau remtųsi bankų 
įsisteigimo vieta, o ne jų kreditingumu. 
Taip pat išliktų dabartinis didelis finansų 
rinkos susiskaidymas. Fondas turėtų padėti 
užtikrinti vienodą administracinę 
pertvarkymo finansavimo praktiką ir 
neleisti kurti kliūčių naudotis 
pagrindinėmis laisvėmis arba neleisti 
iškraipyti konkurencijos vidaus rinkoje dėl 
skirtingos nacionalinės praktikos. Fondą 
turėtų tiesiogiai finansuoti bankai ir jo 
lėšos turėtų būti telkiamos Sąjungos 
lygmeniu, kad pertvarkymo išteklius būtų 
galima objektyviai paskirstyti visose 
valstybėse narėse ir taip didinti finansinį 
stabilumą ir riboti ryšį tarp atskirų 
valstybių narių numatomos fiskalinės 
būklės ir tose valstybėse narėse veikiančių 
bankų ir įmonių finansavimo išlaidų. 
Siekiant visiškai nutraukti tą ryšį reikėtų 
uždrausti Bendro pertvarkymo 
mechanizmo sprendimus, kurie daro 
tiesioginę įtaką valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ECB, kaip priežiūros institucija 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą, gali 
geriausiai įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga 
arba tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui. ECB pranešus, Valdyba turėtų 
pateikti rekomendaciją Komisijai.

(16) ECB, kaip priežiūros institucija 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą, gali 
geriausiai įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga 
arba tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui. ECB pranešus, Valdyba turėtų 
pateikti rekomendaciją Komisijai.
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Atsižvelgiant į tai, kad reikia suderinti 
įvairius susijusius interesus, Komisija 
turėtų nuspręsti, ar pertvarkyti įstaigą, ir 
turėtų nuspręsti dėl aiškios ir išsamios 
pertvarkymo sistemos, nustatant
pertvarkymo veiksmus, kurių turi imtis 
Valdyba. Pagal šią sistemą Valdyba turėtų 
nuspręsti dėl pertvarkymo schemos ir 
nurodyti nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms pertvarkymo priemones ir 
įgaliojimus, kurie turėtų būti vykdomi 
nacionaliniu lygmeniu;

Atsižvelgiant į tai, kad reikia suderinti 
įvairius susijusius interesus, Komisija 
turėtų nuspręsti, ar pertvarkyti įstaigą, ir, 
remdamasi Valdybos rekomendacijoje 
pateiktu pasiūlymu, turėtų nuspręsti dėl 
aiškios ir išsamios pertvarkymo sistemos
bei nustatyti pertvarkymo veiksmus, kurių 
turi imtis Valdyba. Pagal šią sistemą 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl pertvarkymo 
schemos ir nurodyti nacionalinėms 
pertvarkymo institucijoms pertvarkymo 
priemones ir įgaliojimus, kurie turėtų būti 
vykdomi nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti 
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. Per 
vykdomąją sesiją Valdybą sudarytų 
vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, Komisijos ir 
ECB atstovai. Atsižvelgiant į Valdybos 
misiją, vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją turėtų skirti 
Taryba, gavusi pasiūlymą iš Komisijos ir 
išklausiusi Europos Parlamentą. Svarstant
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigto banko arba grupės pertvarkymą, 
Valdybos vykdomojoje sesijoje taip pat 

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti 
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. Per 
vykdomąją sesiją Valdybą sudarytų 
vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, Komisijos ir 
ECB atstovai. Atsižvelgiant į Valdybos 
misiją, vykdomasis direktorius ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
turėtų būti skiriami atsižvelgiant į 
nuopelnus, gebėjimus, bankų ir finansų 
reikalų išmanymą ir su finansų priežiūra 
ir reguliavimu susijusią patirtį. 
Vykdomasis direktorius ir vykdomojo 
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posėdžiautų ir sprendimų priėmimo 
procese dalyvautų atitinkamos valstybės 
narės paskirtas nacionalinei pertvarkymo 
institucijai atstovaujantis narys. Svarstant
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 
poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
vieno bendro balso. Dalyvauti Valdybos 
posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami 
stebėtojai, įskaitant ir ESM, ir euro 
grupės atstovą;

direktoriaus pavaduotojas turėtų būti 
pasirenkami surengus atvirą atrankos 
procedūrą, apie kurią turėtų būti tinkamai 
informuojamas Europos Parlamentas ir 
Taryba. Vykdant procedūrą turėtų būti 
užtikrinamas lyčių lygybės principas. 
Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamento kompetentingam komitetui 
galutinį kandidatų eiti vykdomojo 
direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojo pareigas sąrašą. Pasiūlymą 
dėl vykdančiojo direktoriaus ir 
vykdančiojo direktoriaus pavaduotojo 
paskyrimo Komisija turėtų pateikti 
tvirtinti Europos Parlamentui. Europos 
Parlamentui patvirtinus pasiūlymą 
Taryba turėtų priimti įgyvendinimo 
sprendimą skirti vykdomąjį direktorių ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotoją.
Svarstant tarpvalstybinės grupės klausimą 
Valdybos vykdomojoje sesijoje taip pat 
posėdžiautų ir sprendimų priėmimo 
procese dalyvautų buveinės valstybės narės 
ir visų priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 
poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
vieno bendro balso;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) kadangi Valdybos vykdomosiose 
sesijose sprendimų priėmimo proceso 
dalyviai keisis priklausomai nuo valstybės 
(-ių) narės (-ių), kurioje (-iose) veikia 
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atitinkama institucija, nuolatiniai dalyviai 
– vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, Komisijos 
atstovas ir ECB atstovas – turėtų 
užtikrinti, kad skirtingos sudėties 
Valdybos vykdomosiose sesijose priimami 
sprendimai būtų nuoseklūs, tinkami ir 
proporcingi;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) dalyvauti Valdybos posėdžiuose taip 
pat galėtų būti kviečiami stebėtojai, 
įskaitant Europos stabilumo mechanizmo 
(ESM) ir euro grupės atstovus;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kai žlunganti įstaiga likviduojama 
keliant įprastinę bankroto bylą, galėtų kilti 
pavojus finansiniam stabilumui, nutrūkti 
esminių paslaugų teikimas ir nukentėti 
indėlininkų apsauga. Tokiu atveju 
pertvarkymo priemonių taikymas atitinka 
viešąjį interesą. Todėl pertvarkymo tikslai 
turėtų būti šie: užtikrinti esminių finansinių 
paslaugų tęstinumą, išsaugoti finansų 
sistemos stabilumą, sumažinti neatsakingo 
elgesio riziką kuo labiau sumažinant 
viešosios finansinės paramos žlungančioms 

(28) kai žlunganti įstaiga likviduojama 
keliant įprastinę bankroto bylą, galėtų kilti 
pavojus finansiniam stabilumui, nutrūkti 
esminių paslaugų teikimas ir nukentėti 
indėlininkų apsauga. Tokiu atveju 
pertvarkymo priemonių taikymas atitinka 
viešąjį interesą. Todėl pertvarkymo tikslai 
turėtų būti šie: užtikrinti esminių finansinių 
paslaugų tęstinumą (įskaitant 
nepertraukiamą galimybę atgauti 
indėlius), išsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir sumažinti neatsakingo elgesio 
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įstaigoms galimybę ir apsaugoti 
indėlininkus;

riziką kuo labiau sumažinant viešosios 
finansinės paramos žlungančioms 
įstaigoms galimybę;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) visos Sąjungos bankroto įstatymų 
suderinimas būtų svarbus žingsnis pirmyn 
kuriant tikrą vidaus rinką, tačiau to dar 
nepavyko pasiekti. Vis dėlto įmonių, 
kurios įsisteigusios valstybėse narėse, 
prisijungusiose prie bendro priežiūros 
mechanizmo, ir tų, kurios įsisteigusios 
kitose valstybėse narėse, bankroto atveju 
dėl Direktyvoje [ ] numatyto derinimo 
kreditorių reikalavimų hierarchija, 
apimanti indėlininkų pirmenybės 
nustatymą, bus ta pati. Tas derinimas 
pašalina svarbų reguliacinio arbitražo 
šaltinį;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Komisija turėtų nustatyti pertvarkymo 
veiksmų, kurių reikia imtis atsižvelgiant į 
bylos aplinkybes, sistemą ir turėtų turėti 
paskyrimo įgaliojimą dėl visų būtinų 
pertvarkymo priemonių naudojimo.
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios 

(36) Komisija, remdamasi Valdybos 
rekomendacija, turėtų nustatyti 
pertvarkymo veiksmų, kurių reikia imtis 
atsižvelgiant į bylos aplinkybes, sistemą ir 
turėtų turėti paskyrimo įgaliojimą dėl visų 
būtinų pertvarkymo priemonių naudojimo.
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
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pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios 
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) pertvarkymo veiksmų veiksmingumas 
ir vienodumas turėtų būti užtikrintas visose 
dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tuo 
tikslu Valdybai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai išskirtiniais atvejais ir tuo 
atveju, kai nacionalinė pertvarkymo 
institucija netaikė arba nepakankamai taikė 
Valdybos sprendimą, perduoti kitam 
asmeniui nurodytas pertvarkomos įstaigos 
teises, turtą ar įsipareigojimus arba 
reikalauti konvertuoti skolos priemones, 
kurių sutartyse yra konvertavimo sąlyga, 
tam tikromis aplinkybėmis. Bet kokie 
nacionalinių pertvarkymo institucijų 
veiksmai, kuriais būtų ribojamas ir 
veikiamas Valdybos įgaliojimų 
naudojimas ar funkcijų vykdymas, turėtų 
būti draudžiami;

(48) pertvarkymo veiksmų veiksmingumas 
ir vienodumas turėtų būti užtikrintas visose 
dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tuo 
tikslu Valdybai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai tuo atveju, kai nacionalinė 
pertvarkymo institucija netaikė arba 
nepakankamai taikė Valdybos sprendimą,
duoti nurodymus tiesiogiai pertvarkomai 
įstaigai;

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) siekiant užtikrinti, kad Valdyba turėtų 
galimybę gauti visą svarbią informaciją, 
darbuotojai neturėtų turėti galimybės 
naudotis profesinio slaptumo taisyklėmis 
kaip pretekstu neatskleisti informacijos 
Valdybai;

(53) siekiant užtikrinti, kad Valdyba turėtų 
galimybę gauti visą svarbią informaciją,
atitinkamos organizacijos ir jų darbuotojai 
neturėtų turėti galimybės naudotis 
profesinio slaptumo taisyklėmis kaip 
pretekstu neatskleisti informacijos 
Valdybai;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pagal bendrą pertvarkymo mechanizmą 
priimtų sprendimų, pažeidimų atveju turėtų 
būti taikomos proporcingos ir atgrasančios 
sankcijos. Valdybai turėtų būti suteikta 
teisė nurodyti nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms skirti įmonėms baudas ar 
delspinigius už įsipareigojimų pagal jos 
sprendimus nevykdymą. Siekiant užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų vykdymo 
užtikrinimą, Valdybai turėtų būti suteikta 
teisė paskelbti gaires dėl baudų ir 
delspinigių skyrimo, skirtas nacionalinėms 
pertvarkymo institucijoms;

(54) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pagal bendrą pertvarkymo mechanizmą 
priimtų sprendimų, pažeidimų atveju turėtų 
būti taikomos proporcingos ir atgrasančios 
sankcijos. Valdybai turėtų būti suteikta 
teisė nurodyti nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms skirti administracines 
sankcijas ar delspinigius subjektams už 
įsipareigojimų pagal jos sprendimus 
nevykdymą. Siekiant užtikrinti nuoseklų, 
veiksmingą ir efektyvų vykdymo 
užtikrinimą, Valdybai turėtų būti suteikta 
teisė paskelbti gaires dėl administracinių 
sankcijų ir delspinigių skyrimo, skirtas 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms;

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) kai nacionalinė pertvarkymo 
institucija pažeidžia bendro pertvarkymo 
mechanizmo taisykles nepasinaudodama 
pagal nacionalinę teisę jai suteiktais 
įgaliojimais vykdyti Valdybos nurodymus, 
atitinkama valstybė narė gali būti 
atsakinga už tai, kad laikantis teismo 
praktikos būtų atlyginta bet kokia žala, 
padaryta asmenims, įskaitant, kai 
taikoma, pertvarkomam subjektui ar 
grupei arba bet kurios to subjekto ar 
grupės dalies bet kuriam kreditoriui bet 
kurioje valstybėje narėje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58a) tačiau fondą prieš pasinaudojant 
visais kreditoriais pagrįsta naudoti tais 
atvejais, kai vykstant pertvarkymo 
procesui nuostoliai būtų pradedami dengti 
privačiomis lėšomis iš indėlių. Piliečių 
pasitikėjimas, kad jų santaupos yra 
saugios absoliučiai nerizikingose indėlių 
sąskaitose, kurių grąža atitinkamai maža, 
yra bendro pasitikėjimo bankų sistema 
pagrindas. Nepertraukiama galimybė 
atgauti indėlius neabejotinai yra viena iš 
svarbiausių bankų funkcijų. Be to, 
pasitikėjimo indėlių saugumu trūkumas 
gali sukelti masinį indėlių atsiėmimą; tai 
reiškinys, turintis pražūtingą poveikį 
finansiniam stabilumui. Vadinasi, indėlių 
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apsaugos užtikrinimas vykdant 
pertvarkymo procesą atitinka pertvarkymo 
tikslus, todėl jam reikia skirti ypatingas 
pastangas, nepaisant to, kokią sumą 
nuostoliams padengti arba 
rekapitalizavimui atlikti sumokėjo 
akcininkai ir kreditoriai;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) kad būtų galima užtikrinti 
nedelsiant prieinamus pakankamus 
finansinius išteklius šiame reglamente 
numatytiems tikslams siekti, fondas turėtų 
pradėti veikti tada, kai bus sukurta 
paskolos priemonė, pageidautina, pagal 
Bendrijos viešąją priemonę. Visos 
sistemos patikimumui labai svarbus 
neribojama prieiga prie finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) siekiant užtikrinti teisingą įnašų 
apskaičiavimą ir skatinti veikti pagal 
mažiau rizikingą modelį, įnašai į Fondą 
turėtų priklausyti nuo kredito įstaigų 
patiriamos rizikos laipsnio;

(63) siekiant užtikrinti teisingą įnašų 
apskaičiavimą ir skatinti veikti pagal 
mažiau rizikingą modelį, įnašai į Fondą, 
dėl kurių sprendžia Valdyba, remdamasi 
kompetentingos institucijos pasiūlymu,
turėtų priklausyti nuo kredito įstaigų 
patiriamos rizikos laipsnio;
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Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal šį reglamentą Komisija arba 
Valdyba vykdo užduotis ar įgaliojimus, 
kuriuos pagal Direktyvą [...] turi vykdyti 
dalyvaujančios valstybės narės nacionalinė 
pertvarkymo institucija, taikant šį 
reglamentą ir Direktyvą [...] Valdyba 
laikoma atitinkama nacionaline 
pertvarkymo institucija arba, 
tarpvalstybinės grupės pertvarkymo atveju, 
atitinkama nacionaline grupės 
pertvarkymo institucija.

1. Kai pagal šį reglamentą Komisija arba 
Valdyba vykdo užduotis ar įgaliojimus, 
kuriuos pagal Direktyvą [...] turi vykdyti 
dalyvaujančios valstybės narės nacionalinė 
pertvarkymo institucija, taikant šį 
reglamentą ir Direktyvą [...] Valdyba 
laikoma atitinkama nacionaline 
pertvarkymo institucija arba, 
tarpvalstybinės grupės pertvarkymo atveju, 
atitinkama grupės lygmens pertvarkymo 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje dalyvaujančioje valstybėje 
narėje, visų pirma priimdama sprendimus 
dėl dviejose ar daugiau dalyvaujančių 
valstybių narių įsteigtų grupių, Komisija 
deramai atsižvelgia į visus toliau išvardytus 
veiksnius:

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje dalyvaujančioje valstybėje 
narėje, visų pirma priimdama sprendimus 
dėl dviejose ar daugiau dalyvaujančių 
valstybių narių įsteigtų grupių, Komisija ir 
Valdyba deramai atsižvelgia į visus toliau 
išvardytus veiksnius:

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija suderina 2 dalyje nurodytus 
veiksnius su 12 straipsnyje nurodytais 
pertvarkymo tikslais, atsižvelgdama į 
kiekvieno atvejo pobūdį ir aplinkybes.

3. Komisija ir Valdyba suderina 2 dalyje 
nurodytus veiksnius su 12 straipsnyje 
nurodytais pertvarkymo tikslais, 
atsižvelgdama į kiekvieno atvejo pobūdį ir 
aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų nepaprastąją viešąją finansinę 
paramą.

4. Valdybos arba Komisijos sprendimais 
ar veiksmais negali būti reikalaujama, kad 
valstybės narės skirtų nepaprastąją viešąją 
finansinę paramą, jie taip pat negali daryti 
tiesioginės įtakos valstybių narių 
fiskalinei atsakomybei.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų Valdyba informuoja atitinkamo 
subjekto darbuotojų atstovus ir su jais 
konsultuojasi.

Or. en
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavusi pranešimą pagal 1 dalį arba 
veikdama savo iniciatyva, Valdyba 
įvertina, ar tenkinamos šios sąlygos:

2. Gavusi pranešimą pagal 1, Valdyba 
įvertina, ar tenkinamos šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 19 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
pertvarkymo priemonių sistema;

b) 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
pertvarkymo priemonių sistema;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atsižvelgdama į skubą konkrečiomis 
aplinkybėmis, Komisija savo iniciatyva 
arba atsižvelgdama į 1 dalyje nurodytą 
pranešimą, jei toks buvo, arba 5 dalyje 
nurodytą Valdybos rekomendaciją, 
sprendžia, ar reikia subjektą pertvarkyti ir 
kokia pertvarkymo priemonių sistema 
turėtų būti taikoma atitinkamam subjektui 
ir Fondo lėšų naudojimui pertvarkymo 
veiksmams paremti. Komisija gali savo 
iniciatyva nuspręsti subjektą pertvarkyti, 

6. Atsižvelgdama į skubą konkrečiomis 
aplinkybėmis, Komisija, atsižvelgdama į 1 
dalyje nurodytą pranešimą ir į 5 dalyje 
nurodytą Valdybos rekomendaciją, 
sprendžia, ar reikia subjektą pertvarkyti ir 
kokia pertvarkymo priemonių sistema 
turėtų būti taikoma atitinkamam subjektui 
ir Fondo lėšų naudojimui pertvarkymo 
veiksmams paremti. Komisija gali 
nuspręsti prašyti Valdybos persvarstyti jos 
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jei tenkinamos visos 2 dalyje nurodytos 
sąlygos.

5 dalyje nurodytą rekomendaciją.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Laikydamasi Komisijos sprendimu 
nustatytos sistemos, Valdyba priima 
sprendimą dėl pertvarkymo schemos, 
nurodytos 20 straipsnyje, ir užtikrina, kad 
būtų imtasi reikalingų pertvarkymo 
veiksmų, kad atitinkamos nacionalinės 
pertvarkymo institucijos įgyvendintų 
pertvarkymo schemą. Valdybos 
sprendimas skiriamas atitinkamoms 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms ir 
juo pateikiami nurodymai toms 
institucijoms, kurios imasi visų reikalingų 
priemonių, kad įgyvendintų Valdybos 
sprendimą pagal 26 straipsnį, 
pasinaudodamos visais Direktyvoje [...], 
visų pirma tos direktyvos [...] 56–64 
straipsniuose, numatytais pertvarkymo 
įgaliojimais. Valstybės pagalbos atveju 
Valdyba gali priimti sprendimą tik po to, 
kai Komisija priima sprendimą dėl tos 
valstybės pagalbos.

8. Laikydamasi Komisijos sprendimu 
nustatytos sistemos, Valdyba priima 
sprendimą dėl pertvarkymo schemos, 
nurodytos 20 straipsnyje, ir užtikrina, kad 
būtų imtasi reikalingų pertvarkymo 
veiksmų, kad atitinkamos nacionalinės 
pertvarkymo institucijos įgyvendintų 
pertvarkymo schemą. Valdybos 
sprendimas skiriamas atitinkamoms 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms ir 
juo pateikiami nurodymai toms 
institucijoms, kurios imasi visų reikalingų 
priemonių, kad įgyvendintų Valdybos 
sprendimą pagal 26 straipsnį, 
pasinaudodamos visais Direktyvoje [...], 
visų pirma tos direktyvos [...] 56–64 
straipsniuose, numatytais pertvarkymo 
įgaliojimais.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Gavusi pranešimą pagal 1 dalį arba 9. Jei Valdyba mano, kad pertvarkymo 
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savo iniciatyva, jei Valdyba mano, kad 
pertvarkymo priemonės galėtų būti 
laikomos valstybės pagalba pagal SESV 
107 straipsnio 1 dalį, ji gali paraginti 
dalyvaujančią valstybę narę arba susijusias
valstybės nares nedelsiant pranešti 
Komisijai apie numatytas priemones pagal 
SESV 108 straipsnio 3 dalį.

priemonės galėtų būti laikomos valstybės 
pagalba pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, 
ji gali paraginti dalyvaujančią valstybę narę 
arba susijusias valstybes nares nedelsiant 
pranešti Komisijai apie numatytas 
priemones pagal SESV 108 straipsnio 3 
dalį.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, kai tai būtina pertvarkymo 
tikslams pasiekti, Valdybai rekomendavus
arba savo iniciatyva, gali peržiūrėti savo 
sprendimą dėl pertvarkymo sistemos ir 
priimti atitinkamus dalinius pakeitimus.

3. Komisija, kai tai būtina pertvarkymo 
tikslams pasiekti, Valdybai rekomendavus 
gali peržiūrėti savo sprendimą dėl 
pertvarkymo sistemos ir priimti 
atitinkamus dalinius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiais tikslais jos naudojasi savo 
įgaliojimais pagal nacionalinius teisės 
aktus, kuriais perkeliama Direktyva [...], ir 
laikydamosi nacionalinėje teisėje nustatytų 
sąlygų. Nacionalinės pertvarkymo 
institucijos išsamiai informuoja Valdybą 
apie naudojimąsi šiais įgaliojimais. Visi 
veiksmai, kurių jos imasi, turi atitikti 16 
straipsnio 8 dalyje nurodytą sprendimą.

Šiais tikslais, atsižvelgdamos į š 
reglamentą, jos naudojasi savo įgaliojimais 
pagal nacionalinius teisės aktus, kuriais 
perkeliama Direktyva [...], ir laikydamosi 
nacionalinėje teisėje nustatytų sąlygų.
Nacionalinės pertvarkymo institucijos 
išsamiai informuoja Valdybą apie 
naudojimąsi šiais įgaliojimais. Visi 
veiksmai, kurių jos imasi, turi atitikti 16 
straipsnio 8 dalyje nurodytą sprendimą.
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Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei nacionalinė pertvarkymo institucija 
nepritaikė 16 straipsnyje nurodyto 
sprendimo arba pritaikė jį ne taip, kad būtų 
pasiekti šiame reglamente nustatyti 
pertvarkymo tikslai, Valdyba turi teisę
liepti pertvarkomai įstaigai:

2. Jei nacionalinė pertvarkymo institucija 
nepritaikė 16 straipsnyje nurodyto 
sprendimo arba pritaikė jį ne taip, kad būtų 
pasiekti šiame reglamente nustatyti 
pertvarkymo tikslai, Valdyba turi teisę
duoti nurodymus tiesiogiai pertvarkomai 
įstaigai.

a) perduoti nurodytas pertvarkomos 
įstaigos teises, turtą ar įsipareigojimus 
kitam asmeniui;
b) reikalauti konvertuoti skolos 
priemones, kurių sutartyse yra 
konvertavimo sąlyga, 18 straipsnyje 
numatytomis aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama vykdyti 7, 8, 11, 16 ir 17 
straipsniuose nurodytas užduotis, Valdyba 
gali tiesiogiai arba per nacionalines 
pertvarkymo institucijas reikalauti toliau 
nurodytų juridinių arba fizinių asmenų 
pateikti visą informaciją, būtiną šiuo 
reglamentu jai pavestoms užduotims 
vykdyti:

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente
nurodytas užduotis, Valdyba gali tiesiogiai 
arba per nacionalines pertvarkymo 
institucijas reikalauti toliau nurodytų 
juridinių arba fizinių asmenų pateikti visą 
informaciją, būtiną šiuo reglamentu jai 
pavestoms užduotims vykdyti:

Or. en
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama vykdyti 7, 8, 11, 16 ir 17 
straipsniuose nurodytas užduotis ir 
laikydamasi kitų atitinkamuose Sąjungos 
teisės aktuose nustatytų sąlygų, Valdyba 
gali atlikti visus būtinus tyrimus bet kurio 
32 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens, 
įsteigto arba esančio dalyvaujančioje 
valstybėje narėje, atžvilgiu.

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente
nurodytas užduotis ir laikydamasi kitų 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų sąlygų, Valdyba gali atlikti visus 
būtinus tyrimus bet kurio 32 straipsnio 1 
dalyje nurodyto asmens, įsteigto arba 
esančio dalyvaujančioje valstybėje narėje, 
atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama vykdyti 7, 8, 11, 16 ir 17 
straipsniuose nurodytas užduotis ir 
laikydamasi kitų atitinkamuose Sąjungos 
teisės aktuose nustatytų sąlygų, Valdyba 
gali, iš anksto apie tai pranešusi 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms, atlikti visus būtinus 
patikrinimus vietoje 32 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų juridinių asmenų verslo 
patalpose. Kai to reikia siekiant tinkamai 
atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo 
efektyvumą, Valdyba gali atlikti 
patikrinimą vietoje iš anksto apie tai 
nepranešusi tiems juridiniams asmenims.

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente
nurodytas užduotis ir laikydamasi kitų 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų sąlygų, Valdyba gali, iš anksto 
apie tai pranešusi atitinkamoms 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms, 
atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 32 
straipsnio 1 dalyje nurodytų juridinių 
asmenų verslo patalpose. Kai to reikia 
siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir 
užtikrinti jo efektyvumą, Valdyba gali 
atlikti patikrinimą vietoje iš anksto apie tai 
nepranešusi tiems juridiniams asmenims.

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdybos pareigūnai ir kiti asmenys, 
kuriuos ji įgaliojo atlikti patikrinimą 
vietoje, gali patekti į visas juridinių 
asmenų, kurių atžvilgiu Valdyba pagal 32
straipsnio 2 dalį priėmė sprendimą atlikti 
tyrimą, verslo patalpas bei teritoriją ir turi 
visus 32 straipsnio 1 dalyje nustatytus 
įgaliojimus.

2. Valdybos pareigūnai ir kiti asmenys, 
kuriuos ji įgaliojo atlikti patikrinimą 
vietoje, gali patekti į visas juridinių 
asmenų, kurių atžvilgiu Valdyba pagal 33
straipsnio 2 dalį priėmė sprendimą atlikti 
tyrimą, verslo patalpas bei teritoriją ir turi 
visus 33 straipsnio 1 dalyje nustatytus 
įgaliojimus.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Baudos Administracinės sankcijos

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai Valdyba nustato, kad 2 straipsnyje 
nurodytas subjektas tyčia ar dėl aplaidumo 
padarė vieną iš 2 dalyje nurodytų 
pažeidimų, ji duoda nurodymą atitinkamai 
nacionalinei pertvarkymo institucijai skirti
baudą atitinkamam 2 straipsnyje 
nurodytam subjektui pagal Direktyvą [...].

1. Kai Valdyba nustato, kad 2 straipsnyje 
nurodytas subjektas tyčia ar dėl aplaidumo
padarė vieną iš 2 dalyje nurodytų 
pažeidimų, ji duoda nurodymą atitinkamai 
nacionalinei pertvarkymo institucijai skirti
administracinę sankciją atitinkamam 2 
straipsnyje nurodytam subjektui pagal
Direktyvos [...] 100 straipsnį.
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Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2 straipsnyje nurodytiems subjektams
baudas galima skirti už šiuos pažeidimus:

2. 2 straipsnyje nurodytiems subjektams
administracines sankcijas galima skirti už 
šiuos pažeidimus:

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai jie nesutinka, kad būtų atliktas 
bendras tyrimas pagal 33 straipsnį arba
patikrinimai vietoje ir nepateikia pagal 32
straipsnį reikalaujamos informacijos;

b) kai jie nesutinka, kad būtų atliktas 
bendras tyrimas pagal 33 straipsnį arba
patikrinimas vietoje pagal 34 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kai jie nesilaiko pagal 24 straipsnį 
Valdybos jiems skirto sprendimo.

d) kai jie nesilaiko pagal 26 straipsnį 
Valdybos jiems skirto sprendimo.

Or. en
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nacionalinės pertvarkymo institucijos 
paskelbia informaciją apie baudas, 
nustatytas pagal 1 dalį. Jeigu dėl 
paskelbimo susijusioms šalims būtų 
padaryta neproporcinga žala, nacionalinės 
pertvarkymo institucijos informaciją apie 
sankcijas skelbia neatskleisdamos šalių 
tapatybės.

3. Nacionalinės pertvarkymo institucijos 
paskelbia informaciją apie administracines 
sankcijas, nustatytas pagal 1 dalį. Jeigu dėl 
paskelbimo susijusioms šalims būtų 
padaryta neproporcinga žala, nacionalinės 
pertvarkymo institucijos informaciją apie 
sankcijas skelbia neatskleisdamos šalių 
tapatybės.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama įtvirtinti nuoseklią, efektyvią 
ir veiksmingą vykdymo užtikrinimo 
praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir 
nuoseklų šio reglamento taikymą, Valdyba 
paskelbia nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms skirtas baudų ir periodinių 
baudų taikymo gaires.

4. Siekdama įtvirtinti nuoseklią, efektyvią 
ir veiksmingą vykdymo užtikrinimo 
praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir 
nuoseklų šio reglamento taikymą, Valdyba 
paskelbia nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms skirtas administracinių 
sankcijų ir periodinių baudų taikymo 
gaires.

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kredito įstaigą laikytis pagal 32 straipsnį a) 2 straipsnyje nurodytą subjektą laikytis 
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priimto sprendimo; pagal 32 straipsnį priimto sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Periodinės baudos turi būti veiksmingos 
ir proporcingos. Periodinės baudos 
taikomos už kiekvieną uždelstą dieną, kol
kredito įstaiga arba atitinkamas asmuo 
įvykdo atitinkamus 1 dalies a–d punktuose 
nurodytus sprendimus.

2. Periodinės baudos turi būti veiksmingos 
ir proporcingos. Periodinės baudos 
taikomos už kiekvieną uždelstą dieną, kol
2 straipsnyje nurodytas subjektas arba 
atitinkamas asmuo įvykdo atitinkamus 1 
dalies a–d punktuose nurodytus 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdomojo direktoriaus, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo ir Komisijos bei 
ECB paskirtų Valdybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Vadovaujantis 53 straipsnio 
6 dalimi, ši kadencija nepratęsiama.

2. Vykdomojo direktoriaus, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo ir Komisijos bei 
ECB paskirtų Valdybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Vadovaujantis 52 straipsnio 
6 dalimi, ši kadencija nepratęsiama.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies a punktas



PR\1004258LT.doc 29/46 PE519.706v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Valdybos plenarinė sesija, atliekanti 47
straipsnyje nustatytas užduotis;

a) Valdybos plenarinė sesija, atliekanti 46
straipsnyje nustatytas užduotis;

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Valdybos vykdomoji sesija, atliekanti 51
straipsnyje nustatytas užduotis;

b) Valdybos vykdomoji sesija, atliekanti 50
straipsnyje nustatytas užduotis;

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdomasis direktorius, atliekantis 53
straipsnyje nustatytas užduotis.

c) vykdomasis direktorius, atliekantis 52
straipsnyje nustatytas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdyba žodžiu arba raštu atsako į jai 
pateiktus Europos Parlamento arba 
Tarybos klausimus, remdamasi savo 
procedūromis ir dalyvaujant bet kurių 

6. Valdyba žodžiu arba raštu atsako į jai 
pateiktus Europos Parlamento arba 
Tarybos klausimus, remdamasi savo 
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dalyvaujančių valstybių narių, kurių 
valiuta nėra euro, atstovams.

procedūromis.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pateikus prašymą vykdomasis 
direktorius rengia konfidencialias uždaras 
žodines diskusijas su Europos Parlamento 
kompetentingo komiteto pirmininku ir 
pirmininko pavaduotojais, jei tokių 
diskusijų reikia Europos Parlamento 
įgaliojimams įgyvendinti pagal Sutartį.
Europos Parlamentas ir Valdyba sudaro 
susitarimą dėl išsamios tokių diskusijų 
organizavimo tvarkos, kad būtų užtikrintas 
visiškas konfidencialumas vadovaujantis
ECB kaip kompetentingai institucijai 
pagal atitinkamą Sąjungos teisę
nustatytais konfidencialumo 
įpareigojimais.

7. Pateikus prašymą vykdomasis 
direktorius rengia konfidencialias uždaras 
žodines diskusijas su Europos Parlamento 
kompetentingo komiteto pirmininku ir 
pirmininko pavaduotojais, jei tokių 
diskusijų reikia Europos Parlamento 
įgaliojimams įgyvendinti pagal Sutartį.
Europos Parlamentas ir Valdyba sudaro 
susitarimą dėl išsamios tokių diskusijų 
organizavimo tvarkos, kad būtų užtikrintas 
visiškas konfidencialumas vadovaujantis
pagal šį reglamentą ir Direktyvos [ ] 76 
straipsnį Valdybai, pagal 5 straipsnį 
veikiančiai kaip nacionalinė pertvarkymo 
institucija, nustatytais konfidencialumo 
įpareigojimais.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikdama 41 straipsnio 2 dalyje numatytą 
ataskaitą, Valdyba tą ataskaitą kartu 
tiesiogiai išsiunčia dalyvaujančių 
valstybių narių nacionaliniams 
parlamentams.
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Nacionaliniai parlamentai gali Valdybai 
pateikti savo pagrįstas pastabas dėl tos 
ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 40 straipsnio 2 dalyje nurodyti Valdybos 
nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, 
vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, 
nesiekia gauti ir nepriima jokių Sąjungos 
institucijų ar įstaigų, valstybių narių 
vyriausybių ar bet kurios kitos viešosios 
arba privačiosios įstaigos nurodymų.

2. 39 straipsnio 2 dalyje nurodyti Valdybos 
nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, 
vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, 
nesiekia gauti ir nepriima jokių Sąjungos 
institucijų ar įstaigų, valstybių narių 
vyriausybių ar bet kurios kitos viešosios 
arba privačiosios įstaigos nurodymų.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. priima 
kitų metų Valdybos metinę darbo programą
pagal 49 straipsnio 1 dalį, remdamasi 
vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu, 
ir pateikia ją Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai ir Europos Centriniam 
Bankui susipažinti;

a) iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. priima 
kitų metų Valdybos metinę darbo 
programą, remdamasi vykdomojo 
direktoriaus pateiktu projektu, ir pateikia ją 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 
Europos Centriniam Bankui susipažinti;

Or. en
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priima Valdybos metinį biudžetą pagal
59 straipsnio 2 dalį;

b) priima Valdybos metinį biudžetą pagal
58 straipsnio 2 dalį;

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priima metinę Valdybos veiklos 
ataskaitą, nurodytą 42 straipsnyje. Šioje 
ataskaitoje išsamiai paaiškinamas biudžeto 
vykdymas;

d) priima metinę Valdybos veiklos 
ataskaitą, nurodytą 41 straipsnyje. Šioje 
ataskaitoje išsamiai paaiškinamas biudžeto 
vykdymas;

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdyba plenarinėje sesijoje sprendimus 
priima paprasta savo narių balsų dauguma.
Tačiau 47 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyti sprendimai priimami dviejų 
trečdalių jos narių balsų dauguma.

1. Valdyba plenarinėje sesijoje sprendimus 
priima paprasta savo narių balsų dauguma.
Tačiau 46 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyti sprendimai priimami dviejų 
trečdalių jos narių balsų dauguma.

Or. en
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis 2 ir 3 dalimis, Valdybos 
vykdomosiose sesijose dalyvauja 40
straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodyti 
Valdybos nariai.

1. Valdybos vykdomosiose sesijose 
dalyvauja 39 straipsnio 1 dalies a–d 
punktuose nurodyti Valdybos nariai.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai svarstomi klausimai, susiję su 2 
straipsnyje nurodytu subjektu arba tik 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigtų subjektų grupe, svarstymuose ir 
sprendimų priėmimo procese taip pat 
dalyvauja tos valstybės narės paskirtas 
narys pagal 52 straipsnio 1 ir 3 dalis.

2. Kai svarstomi klausimai, susiję su 2 
straipsnyje nurodytu subjektu arba tik 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigtų subjektų grupe, svarstymuose ir 
sprendimų priėmimo procese taip pat 
dalyvauja tos valstybės narės paskirtas 
narys pagal 51 straipsnio 1 ir 3 dalis.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai svarstomi su tarpvalstybine grupe 
susiję klausimai, svarstymuose ir 
sprendimų priėmimo procese pagal 52
straipsnio 2 ir 3 dalis dalyvauja valstybės 
narės, kurioje yra grupės lygmens 
pertvarkymo institucija, paskirtas narys, 
taip pat valstybių narių, kuriose įsteigta 

3. Kai svarstomi su tarpvalstybine grupe 
susiję klausimai, svarstymuose ir 
sprendimų priėmimo procese pagal 51
straipsnio 2 ir 3 dalis taip pat dalyvauja 
valstybės narės, kurioje yra grupės 
lygmens pertvarkymo institucija, paskirtas 
narys, taip pat valstybių narių, kuriose 
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patronuojamoji įmonė arba subjektas, 
kuriems taikoma konsoliduota priežiūra, 
paskirti nariai.

įsteigta patronuojamoji įmonė arba 
subjektas, kuriems taikoma konsoliduota 
priežiūra, paskirti nariai.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 39 straipsnio 1 dalies a–d punktuose 
nurodyti Valdybos nariai užtikrina, kad 
pertvarkymo sprendimai ir veiksmai, ypač 
tie, kurie susiję su fondo naudojimu, 
skirtingos sudėties Valdybos 
vykdomosiose sesijose būtų nuoseklūs, 
tinkami ir proporcingi;

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai svarstomi su tarpvalstybine grupe 
susiję klausimai, Valdyba sprendimus 
vykdomojoje sesijoje priima paprasta savo 
dalyvaujančių narių balsų dauguma. 40
straipsnio 2 dalyje nurodyti Valdybos 
nariai ir valstybės narės, kurioje yra grupės 
lygmens pertvarkymo institucija, paskirtas 
narys turi po vieną balsą. Kiti 
dalyvaujantys nariai turi balsavimo teisę, 
kuri yra lygi vienam balsui, padalytam iš 
nacionalinių pertvarkymo institucijų 
valstybėse narėse, kuriose įsteigta 
patronuojamoji įmonė arba subjektas, 
kuriems taikoma konsoliduota priežiūra, 

2. Kai svarstomi su tarpvalstybine grupe 
susiję klausimai, Valdyba sprendimus 
vykdomojoje sesijoje priima paprasta savo 
dalyvaujančių narių balsų dauguma. 39
straipsnio 2 dalyje nurodyti Valdybos 
nariai ir valstybės narės, kurioje yra grupės 
lygmens pertvarkymo institucija, paskirtas 
narys turi po vieną balsą. Kiti 
dalyvaujantys nariai turi balsavimo teisę, 
kuri yra lygi vienam balsui, padalytam iš 
nacionalinių pertvarkymo institucijų 
valstybėse narėse, kuriose įsteigta 
patronuojamoji įmonė arba subjektas, 
kuriems taikoma konsoliduota priežiūra, 
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skaičiaus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 
lemiamą balsą turi vykdomasis direktorius.

skaičiaus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 
lemiamą balsą turi vykdomasis direktorius.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kol nepasiekiamas 65 straipsnyje 
nurodytas tikslinis finansavimo lygis, 
valstybės narės paskirtas narys gali vieną 
kartą pareikalauti tolesnio Valdybos 
svarstymo, jei nagrinėjamas sprendimas 
turi įtakos tos valstybės narės fiskalinei 
atsakomybei.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Valdybos biudžeto vykdymą pagal 59
straipsnio 3 dalį;

d) Valdybos biudžeto vykdymą pagal 58
straipsnio 3 dalį;

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kiekvienais metais vykdomasis g) metinės ataskaitos projekto, į kurį 
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direktorius parengia ataskaitos projektą, 
kuriame yra Valdybos pertvarkymo veiklai 
skirtas skyrius ir finansinių bei 
administracinių klausimų skyrius.

įtrauktos atskiros Agentūros reguliavimo 
veiklos ir finansinių bei administracinių
reikalų dalys, parengimą kiekvienais 
metais.

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas pasirenkami 
surengus atvirą atrankos procedūrą, kurią 
vykdant užtikrinamas lyčių lygybės 
principas ir apie kurią tinkamai 
informuojamas Europos Parlamentas ir 
Taryba.

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išklausiusi Valdybą plenarinėje 
sesijoje, Komisija Tarybai pasiūlo
kandidatų eiti vykdomojo direktoriaus ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojo 
pareigas sąrašą. Taryba, išklausiusi 
Europos Parlamentą, skiria vykdomąjį 
direktorių ir vykdomojo direktoriaus 
pavaduotoją.

5. Komisija pateikia Europos Parlamento 
kompetentingam komitetui galutinį
kandidatų eiti vykdomojo direktoriaus ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojo 
pareigas sąrašą.

Pasiūlymą dėl vykdančiojo direktoriaus ir 
vykdančiojo direktoriaus pavaduotojo 
paskyrimo Komisija pateikia tvirtinti 
Europos Parlamentui. Patvirtinus 
pasiūlymą Taryba priima įgyvendinimo 
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sprendimą skirti vykdomąjį direktorių ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotoją.

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nukrypstant nuo 40 straipsnio 2 dalies, 
pirmo vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojo, paskirto įsigaliojus šiam 
reglamentui, kadencija yra treji metai; šią 
kadenciją galima vieną kartą pratęsti 
penkeriems metams. Vykdomasis 
direktorius ir vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojas eina pareigas tol, kol 
paskiriami jų įpėdiniai.

6. Nukrypstant nuo 39 straipsnio 2 dalies, 
pirmojo vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojo, paskirto įsigaliojus šiam 
reglamentui, kadencija yra treji metai; šią 
kadenciją galima vieną kartą pratęsti 
penkeriems metams. Vykdomasis 
direktorius ir vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojas eina pareigas tol, kol 
paskiriami jų įpėdiniai.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu vykdomasis direktorius ar 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
nebeatitinka jų pareigoms vykdyti keliamų 
reikalavimų arba jei jie kalti dėl sunkaus 
nusižengimo, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir išklausiusi
Europos Parlamentą, gali pašalinti 
vykdomąjį direktorių arba vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją iš pareigų.

8. Jeigu vykdomasis direktorius ar 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
nebeatitinka jų pareigoms vykdyti keliamų 
reikalavimų arba jei jie kalti dėl sunkaus 
nusižengimo, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, kurį patvirtino
Europos Parlamentas, gali priimti 
įgyvendinimo sprendimą pašalinti 
vykdomąjį direktorių arba vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją iš pareigų.

Šiuo tikslu Europos Parlamentas arba 
Taryba gali informuoti Komisiją, kad jie 
mano, jog vykdomojo direktoriaus arba 
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vykdomojo direktoriaus pavaduotojo 
atleidimo iš pareigų sąlygos įgyvendintos. 
Komisija į tai atsako.

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagal 64 straipsnio 2a dalyje minėtą 
paskolos priemonę gautos paskolos;

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki kitų finansinių metų kovo 1 d. 
Valdybos apskaitos pareigūnas 
preliminarias finansines ataskaitas
nusiunčia Audito Rūmams.

2. Iki kitų finansinių metų kovo 1 d. 
Valdybos apskaitos pareigūnas nusiunčia 
Valdybai preliminarias finansines 
ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki kiekvienų metų kovo 31 d. Valdyba 
vykdomojoje sesijoje perduoda Valdybos 
praėjusių finansinių metų preliminarias 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas
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finansines ataskaitas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pasibaigus kiekvieniems finansiniams 
metams, vykdomasis direktorius iki liepos 
1 d. išsiunčia galutines finansines 
ataskaitas Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai ir Audito Rūmams.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Iki rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius 
nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jo 
pastabas.

6. Iki liepos 1 d. vykdomasis direktorius 
nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jo 
pastabas.

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdyba, remdamasi 5 dalyje nurodytais 
deleguotaisiais aktais, nustato kiekvieno 2 

3. Atsižvelgusi į kompetentingos
institucijos pasiūlymą, remdamasi 5 dalyje 
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straipsnyje nurodyto subjekto mokėtinus 
įnašus, priimdama tam subjektui skirtą 
sprendimą. Valdyba taiko procedūrines, 
ataskaitų teikimo ir kitas taisykles, 
kuriomis užtikrinama, kad visi įnašai būtų 
sumokėti laiku.

nurodytais deleguotaisiais aktais, Valdyba
nustato kiekvieno 2 straipsnyje nurodyto 
subjekto mokėtinus įnašus, priimdama tam 
subjektui skirtą sprendimą. Valdyba taiko 
procedūrines, ataskaitų teikimo ir kitas 
taisykles, kuriomis užtikrinama, kad visi 
įnašai būtų sumokėti laiku.

Or. en

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Fondas naudojamas tik po to, kai bus 
sukurta paskolos priemonė, pageidautina, 
pagal Bendrijos viešąją priemonę, 
siekiant, kad šiame reglamente nurodytais 
tikslais būtų užtikrinti nedelsiant 
prieinami pakankami finansiniai ištekliai. 
Bet kokia iš to paskolos fondo gauta 
paskola kompensuojama iš fondo per 
nustatytą laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valdyba naudoja fondą 1 dalies a–g 
punktuose nurodytiems veiksmams remti, 
jei vykdant pertvarkymo procedūrą 
prireiktų dengti nuostolius privačiomis 
lėšomis iš indėlių, neatsižvelgdama į tai, 
kokią sumą nuostoliams padengti arba 
rekapitalizavimui atlikti jau sumokėjo 
akcininkai ir kreditoriai.
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Or. en

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdyba kompensuoja nacionalinei 
pertvarkymo institucijai žalą, kurią 
atlyginti tą instituciją įpareigojo 
nacionalinis teismas arba kurią, pritarus 
Valdybai, ji įsipareigojo atlyginti pagal 
draugišką susitarimą ir kuri buvo padaryta 
dėl tos nacionalinės pertvarkymo 
institucijos veikimo ar neveikimo vykdant 
bet kokį pertvarkymą pagal šį reglamentą, 
nebent tas veikimas arba neveikimas 
laikomas Sąjungos teisės, šio reglamento, 
Komisijos arba Valdybos sprendimo 
pažeidimu arba yra akivaizdi ir didelė
vertinimo klaida.

4. Valdyba kompensuoja nacionalinei 
pertvarkymo institucijai žalą, kurią 
atlyginti tą instituciją įpareigojo 
nacionalinis teismas arba kurią, pritarus 
Valdybai, ji įsipareigojo atlyginti pagal 
draugišką susitarimą ir kuri buvo padaryta 
dėl tos nacionalinės pertvarkymo 
institucijos veikimo ar neveikimo vykdant 
bet kokį pertvarkymą pagal šį reglamentą, 
nebent tas veikimas arba neveikimas 
laikomas Sąjungos teisės, šio reglamento, 
Komisijos arba Valdybos sprendimo 
pažeidimu, yra tyčinis arba įvykdytas 
padarius akivaizdžią ir didelę vertinimo 
klaidą.

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 62 straipsnio 5 dalį, 65 straipsnio 
5 dalį, 66 straipsnio 3 dalį, 67 straipsnio 3 
dalį ir 70 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš.

5. Pagal 62 straipsnio 5 dalį, 65 straipsnio 
5 dalį, 66 straipsnio 3 dalį, 67 straipsnio 3 
dalį ir 70 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš.
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Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem
mėnesiais.

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trimis
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nukrypstant nuo 47 straipsnio 1 dalies i 
punkto, kol bus priimtas sprendimas, kaip 
nurodyta 47 straipsnio 2 dalyje, laikinai 
pareigas einantis vykdomasis direktorius 
naudojasi paskyrimų tarnybos įgaliojimais;

b) nukrypstant nuo 46 straipsnio 1 dalies i 
punkto, kol bus priimtas sprendimas, kaip 
nurodyta 46 straipsnio 2 dalyje, laikinai 
pareigas einantis vykdomasis direktorius 
naudojasi paskyrimų tarnybos įgaliojimais;

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7–23 ir 25–38 straipsniai taikomi nuo 
2015 m. sausio 1 d.

7–23 ir 25–37 straipsniai taikomi nuo 
2015 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis taikomas nuo 2018 m. sausio
1 d.

24 straipsnis taikomas nuo 2016 m. liepos
1 d.
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Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

 Komisijos pateiktas teisės akto pasiūlymas dėl bendro pertvarkymo mechanizmo 

sukūrimo visoms euro zonoje ir kitose valstybėse narėse įsisteigusioms kredito 

įmonėms, prisijungusioms prie bendro priežiūros mechanizmo, įskaitant bendrą 

pertvarkymo fondą, kurį ex ante ir rizika pagrįstais principais finansuoja visos finansų 

įstaigos, kurioms taikomas šis mechanizmas, yra vienas iš pagrindinių tikros bankų 

sąjungos sukūrimo veiksnių. Tai ambicingas ir proporcingas pasiūlymas, kuris yra 

labai svarbus siekiant sukurti tvirtą pagrindą ateityje susidoroti su krizėmis euro 

zonoje (ir dalyvaujančiose valstybėse narėse). Pabrėžiami trys pagrindiniai pasiūlymo 

tikslai: išvengti išlaidų mokesčių mokėtojams, apsaugoti indėlius ir apriboti 

nevaldomo įstaigų žlugimo išorinę žalą, visų pirma realiajai ekonomikai. 

 Dabartinis pasiūlymas, visų pirma po to, kai buvo patvirtintas bendras priežiūros 

mechanizmas, tapo nepamainoma sudedamąja bankų sąjungos kūrimo dalimi. Iš 

tikrųjų būtų visiškai nepriimtina, jei dėl stiprios Europos Centrinio Banko vykdomos 

Europos lygmens kontrolės kritiniu momentu problemų patiriantis subjektas būtų 

perduotas nacionalinei pertvarkymo institucijai, kuri įsikištų skirdama išskirtinai 

nacionalinį pertvarkymo finansavimą.

 Sėkmingas dabartinio pasiūlymo įgyvendinimas yra itin svarbus siekiant nutraukti 

bankų ir vyriausybių ryšius, kurie, kaip paaiškėjo, per krizę buvo pražūtingi, ypač euro 

zonoje. Tačiau tikra bankų sąjunga taps reali tik tada, kai pagal bendrą priežiūros 

mechanizmą bus įgyvendinta bendra indėlių garantija. Tik tada ekonominiai dalyviai 

galės priimti sprendimus remdamiesi kiekvienos finansų įstaigos sąlyginiu stabilumu, 

o ne numanoma valstybės narės, kurioje įsisteigę skirtingos institucijos, valstybės 

skolos rizika. 

 Kadangi nesukurta europinė indėlininkų apsaugos sistema, pranešėja siūlo kiek 

įmanoma vengti taikyti gelbėjimo indėlių lėšomis priemonę taikant bendrą 

pertvarkymo mechanizmą, atsižvelgiant į tai, kad esama sėkmingai veikiančių sistemų, 



PR\1004258LT.doc 45/46 PE519.706v01-00

LT

pvz., FDIC Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai reikštų, kad vykdant pertvarkymo 

procesą, iškilus būtinybei gelbėjimo privačiomis lėšomis hierarchijoje panaudoti 

indėlius, būtų iškart pradėtas naudoti pertvarkymo fondas ir taikomos atitinkamos 

pertvarkymo priemonės. Tokiais specialiais atvejais būtų leidžiama panaudoti 

pertvarkymo fondą neatsižvelgiant į tai, kokią sumą nuostoliams padengti arba 

rekapitalizavimui atlikti jau sumokėjo akcininkai ir kreditoriai. Įsikišimo tikslas būtų 

užtikrinti nepertraukiamą galimybę atgauti indėlius, pripažįstant, kad pasitikėjimas 

indėlių saugumu tikriausiai yra svarbiausias veiksnys, padėsiantis atstatyti gerokai 

pažeistą pasitikėjimą euro zonos bankininkystės sistema.

 Bendro pertvarkymo mechanizmo patikimumas visų pirma priklauso nuo tikėtino 

pertvarkymo fondo gebėjimo nuo sukūrimo momento vykdyti tą ambicingą užduotį, 

kuri jam numatyta pagal šį reglamentą. Dešimt metų, numatyti fondo sukūrimui, yra 

ilgas laikotarpis; tokiu atveju būtina jo veikimo sąlyga yra tvirtas bendras apsaugos 

mechanizmas, pvz., viešoji paskolos priemonė, pageidautina, pagal Europos Bendrijos 

priemonę. Taip pat itin svarbu, kad paskolų grąžinimas būtų vykdomas per pramonės 

finansuojamą fondą, kadangi tai užtikrintų sistemos fiskalinį neutralumą.

 Patikimumas taip pat priklauso nuo aiškaus įvairių bendrą pertvarkymo mechanizmą 

taikančių subjektų atsakomybės sričių paskirstymo siekiant išvengti netikrumo, 

skirtingų kriterijų taikymo ir interesų konfliktų. Turėdama tai omenyje, pranešėja 

mano, kad prieš vykdant pertvarkymo veiksmus kompetentinga priežiūros institucija, 

šiuo atveju ECB, turėtų būtinai apie tai pateikti informaciją. Taip pat, nors formaliai 

dėl pertvarkymo proceso sprendžia Komisija, toks sprendimas turėtų visada būti 

priimamas remiantis pertvarkymo valdybos rekomendacija.

 Siekiant, kad bendras pertvarkymo mechanizmas būtų patikimas, ypatingą dėmesį 

reikia skirti sprendimų, priimamų skirtingose Valdybos vykdomosiose sesijose, 

nuoseklumui ir proporcingumui. Dalyvaujančios Europos institucijos turi užtikrinti ne 

tik tai, kad būtų atsižvelgiama į vykdant pertvarkymo veiksmus konkrečiai valstybei 

daromą poveikį, bet ir tai, kad toks pripažinimas apskritai nepakenktų nuosekliam ir 

sąžiningam bendro pertvarkymo mechanizmo taikymui. 
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 Taikant bendrą pertvarkymo mechanizmą bus sprendžiami sudėtingi klausimai, 

darantys tiesioginį poveikį atitinkamam viešajam interesui. Nepaprastai svarbu 

užtikrinti demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę, visų pirma Europos Parlamentui, dėl 

priimtų sprendimų, ypač tų, kurie susiję su Bendros pertvarkymo valdybos vykdomojo 

direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo atrankos (ir atleidimo) procedūra. 

Bendros pertvarkymo valdybos vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus 

pavaduotojo paskyrimas turi būti skaidrus, šiame darbe turi aiškiai dalyvauti Europos 

Parlamentas. Vykdant atvirą atrankos procedūrą reikia laikytis kelių pagrindinių 

principų, visų pirma atsižvelgti į kompetenciją, nepriklausomumą ir laikytis lyčių 

lygybės principo.

 Kadangi įvairios bankų sąjungos sudėtinės dalys glaudžiai susijusios, ypatingą dėmesį 

reikia skirti konkretiems įvairių jos priemonių įsigaliojimo terminams. Priėmus šiame 

reglamente pateiktą pasiūlymą nuo 2015 m. sausio 1 d. taikyti bendrą pertvarkymo 

mechanizmą būtų labai tinkama numatyti kitas svarbias pertvarkymo sistemos dalis, 

visų pirma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę.

 Be to, siekiant išsaugoti bendrąją rinką reikia, kad būtų visiškai suderintos bankų 

sąjungai priklausančių ir jai nepriklausančių valstybių narių Europos Sąjungos 

institucijų pertvarkymo procedūros. Pagal bendrą taisyklių sąvadą reikalaujama 

visiško Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos ir šios direktyvos procedūrų 

suderinamumo. Kadangi vis dar vyksta Europos Parlamento ir Tarybos diskusijos dėl 

Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos, pranešėja dėl metodinių priežasčių 

nusprendė šioje stadijoje nedaryti su Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva 

susijusių šios direktyvos straipsnių pakeitimų, nes laukia derybų dėl minėtosios 

direktyvos rezultatų.


